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 טיזקא הז המ // רלודה דראילימ תלאש
חצנה תמועל
 םיבר םירובס ונלצא לבא ,פא טראטסה תמוא לש ססותה טנמרפמטהמ םילעפתמ םלועב
 קנע תורבח תמקהל םילחיימו ,םתלעות לע הלוע קנזהה תורבחב םישומימה לש םקזנש
?ץורימ תוריס וא םיסוטמ תואשונ ,קשמה תא רתוי בוט תרשי תמאב המ .לארשיב ןסיסבש

 תוחפ תב פא טראטס תרבח ,סיליבארימשכ השעגו השער לארשי1998 ילויב
 םיטיזקא העינה וז הקסע .AOL־ל רלוד ןוילימ407 תרומת הרכמנ ,םייתנשמ
 תונשדחהו האצמהה ,תומזיה ןייעמ תא וסיסתהו ובשש םיפסונ םיבר
 טראטסה תמוא" יוניכב לארשי תא התכיזש םישומימה תרשרשו ,ילארשיה
 תא קיתעהל תעכ תוסנמש תובר תונידמ רובע לדומל התוא הכפה "פא
 לש םידחו םימר תולוק תואושתל וולנ ךרדה תליחתמ רבכ םלואו .הטישה
 תיקסע תוברת לש התליחת תא תנמסמ ,וריהזה ,סיליבארימ תריכמ .תרוקיב
 הירחא ריתוהלו תושק וב עוגפל היופצ ,ימואלה קשמה תא רישעהל םוקמבש
 ןורתי ול וקפסיש תוביציו תולודג תורבח אקווד תושורד קט ייהל .הכורח המדא
 תורז תורבחל םירכמנש םיפא טראטס אל- ןמז ךרואל יתועמשמ יתורחת
.ילארשיה ףונהמ םימלענו םתמקהמ תורופס םינש ךותב
 םידדצמה ןיב חוכיווה לבא ,םינש14 ופלח תירוטסיה הקסע התוא זאמ
 לארשי תלשממ םג .ומוציעב ןיידע הידגנתמ ןיבל םישומימה תעפותב
 רקחמ לבא ,קשמל רתוי ליעומו בוט המ הלאשב תונורחאה םינשב תטבחתמ
 ,תולודג קט ייה תורבח לש קשמל תללוכה המורתה תדימ לע דיעמה ינכדע
 היקונ לש התחימצל ההימכהמ דבל .אצמנב וניא ,תונטקו תוינוניב תמועל
 תמייק ,)המצע היקונ לש םוגעה הבצמ חכונל ,תעכ הנכדעל שיש( תילארשי
 איה הנידמה תלכלכל תולודג תורבח לש ןתמורת היפלש תיביטיאוטניא הכרעה
 םיתנכתמ קר אל– םידבוע לש בחר ןווגמ תוקיסעמ ןהש ינפמ ,תאז .רתוי הבר
 םירתא המכב תורוזפ- תוריכמו קוויש ,לוהינ ידבוע םג אלא ,םיסדנהמו
 ראשל ןהמ עדיה תגילזו םיסמ רתוי תומלשמ ,רתוי תורכומ ,הירפירפב םקלחש
 ,2007־מ הנידמה תוסנכה להנימ ח"וד םג .רתוי תנווגמו הלודג היישעתה
 םיקסעל רורב ןורתי לע עיבצה- קט ייה קר אל- םיקסעה ללכ תא ןחבש
.םינטק ינפ לע םילודג
 ,עבט ןהב- תולודגל וכפהש תורחאו קט ייה תורבח תומייק ילארשיה קשמב
 לכ טעמכ םלואו .קיטסלפ רתכו תוכרעמ טיבלא ,םיפטנ ,רקשי ,סיינ ,טניופ ק'צ
 תורבח דוע ול תושורדש םימיכסמ וז הבתכ ךרוצל ונחחוש םמעש םירבודה
 לוהינ תולוכי לש ןרדעיהב תאז םילותה שי ?ךכ לכ תורידנ ןה עודמ .הלאכ
 םיקיזחמה םיריבסמ ,ימוקמה ימזיה יפואה .תולודג תורבחל תומיאתמה
 תא םלוה אוהש יפכ תולודג תוימואלניב תורבח לוהינל םאתומ וניא ,וז הסיפתב
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 ילארשיה קשמהש ךכמ קיסהל שי םאה ךא .פא טראטסה לש יתריציה בלשה
 תורבח לש יסחיה ןטועימ םאהו ?תולודג תוימואלניב תורבח תחמצהל יונב וניא
 םייפקשמל דעבמ םירבדה לע לכתסהל וניסינ ?ער חרכהב אוה לארשיב הלאכ
 קט ייההו היישעתה תוריז תא בטיה םיריכמש םינלכלכו םידבוע ,םימזי לש
 הזכ- יביטמיטלואה ילארשיה תוינואה יצ תא ביכרהל ןויסינב תוימוקמה
 לגד תוניפסו תוינוניב רחוס תוינוא ,םיריהמו םיזר םיפא טראטס ןיב בלשמה
.תוחפשמ יפלא תוסנרפמש תוביצי
לדוגה ןורתי
 היישעתה הנבמ לע םיעיבצמ םיריהמה םישומימה תוינידמ לש הירקבממ םיבר
 ינפ לע תולודג תורבח ףידעהל שיש ךכל תירקיעה הביסה לעכ תילארשיה
 תא תוקיסעמש הלא םג ןה ,םירמוא םה ,תולודגה תורבחה .םיפא טראטס
 רובע ושבוגש םינותנ .רתויב הלודגה איה רצותל ןתמורתשו םידבועה תיברמ
 יטרפה רזגמה ,יתלשממה רזגמב םיריכב לש תווצ ידי לע2009 הירסיק סנכ
 תורבחה יכ םיארמו וז הנעט םיששאמ ,ןמאנ לאומש דסומ תושארב הימדקאהו
 תורבחהמ1%־כ .תורשמה תיברמ תא קשמל תוקפסמש הלא ןכא ןה תולודגה
 ,תחא לכ םידבוע450־מ רתוי תוקיסעמו תולודגל תובשחנ קט ייהה ףנעב
 לש פ"ומ יזכרמב םיקסעומה הלא ללוכ אל( לארשיב קט ייהה ידבועמ עברכו
 ,תוינוניב תורבח ןה9% דוע .הז דדוב זוחאב םיזכורמ )תורז תורבח
– תונטק ןה תורבחהמ90% וליאו ,קט ייהה ידבועמ30%־כ דחי תוקיסעמה
 ייהה ידבועמ45%־כ תוקיסעמה חותיפ תורבחו םיפא טראטס ,הממח תורבח
.קט
 ןתמורת יכ םילגמTheMarker ןיזגמ רובע אוציה ןוכמ זכירש םיפסונ םינותנ
 לע םיססובמה םינותנה .דחוימב ההובג איה ףא רצותל תולודגה תורבחה לש
 ךא ,תויטרפ תורבח לע עדימ םג םיללוכה ס"מלה לש םייתנש םירקס
 תורבח םינותנה יפל .םיפא טראטס ישומימ םיללוכ םניאו אוציב םידקמתמ
 דראילימ17.8־כ רצותל תומרות- רלוד ןוילימ50־מ רתויב תורכומה- תולודג
 ,תונטק תורבח ,תאז תמועל .םידבוע ףלא268־כ תוקיסעמו הנשב רלוד
 דראילימכ קר תומרות ,הנשב רלוד ןוילימ2 דע אוה יתנשה ןהיתוריכמ ףקיהש
 ךרעש הקידב :דועו תאז .דבלב םידבוע ףלא14־כ תוקיסעמו רצותל רלוד
 חרכהב הבינמ אל תורז תורבח ידי לע םיפא טראטס תשיכר יכ הלגמ ןוכמה
 םינותנה .ןתריגסל הליבומ ףא םירקמה בורבו ,תושכרנה תורבחה לש החימצ
 םיפא טראטס606־כ הנש ידמ לארשיב וחתפנ2007־2005־ב יכ םיארמ
 גוזימו השיכר תוקסע240 ועצוב הלאה םינשה ךלהמב .244 ורגסנו ,עצוממב
 ,תורז תורבח ויה תושכורה )תוקסע160( ןהמ67%־ב .םיפא טראטס לש
.תוילארשי תורבח ויה תושכורה33%־בו
 ילואש רמוא ,"ודרש אל תורז תורבח ידי לע ושכרנש קנזהה תורבח בור"
 ושכרנש קנזהה תורבח160 ךותמ" .אוציה ןוכמב הלכלכ ףגא שאר ,ןוסלנצכ
44%־ה רתי .)89( תורבחהמ56% לש ןתוליעפ הקספוה ,תורז תורבח ידי לע
 פ"ומ יזכרמכ תוליעפ ןהמ48 .םויכ תוליעפ תויהל תוכישממ )תורבח71(
 תולעבב תויאמצע תורבחכ לועפל תוכישממ23־ו ,תושכורה תורזה תורבחל
 וגזומ תוילארשי תורבח ידי לע ושכרנש קנזהה תורבח בור ,דגנמ .םישכורה
 ."תיאמצע הרבחכ לועפל הכישממ תחא הרבח קר .תושכורה תורבחה ךותל
 םיער לבא םיעיקשמלו םימזיל םיבוט םימדקומה םישומימה ,תורחא םילימב
.תושכרנה תורבחלו קשמל
לקה ףסכה לש תודבכה תוכלשהה
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 םישומימה תעפותל רתויב םיטלובה םידגנתמהמ המכש עיתפמ הז ןיא ילוא
 הירקבממ דחא ,ךכ .רתוי הקיתווהו תססובמה היישעתה תורושמ םיאב
 בצמ הז טיזקא" .יגלש ארויג ,רבעשל לאפר ל"כנמ אוה העפותה לש םיפירחה
 רמוא ,"הזה םולחהמ הנידמה תא ררועל ךירצ .וילא רבחתהל לקש ןכוסמ
 הבכש תרצונ .רבד ריאשהל ןווכתמ אל םיפא טראטסה תא הנוקש ימ .יגלש
 םיחקולשכ .רוחאמ םיראשנש95%־ו ,ןורשיכ תוכזב תרשעתמש דואמ הנטק
 הז ,טיזקאל םיננווכתמ םהו היישעת הז המ םיעדוי אלש ןורשיכ םע אבצ ירגוב
 לגוג םע קר הנידמ קיזחהל רשפא יא .תיתימא תיתיישעת תלוכי הנוב אל
."קובסייפו
 םיביכרו םיבבש תחתפמה לארשי לייקסירפב ףתושמ ל"כנמ ,ןקרב לאומש םג
 תורבח רשע־שמח דועל קוקז קשמהש רובס ,תרושקתה תיישעתל םיינורטקלא
 ייהה" :םיפא טראטס דועו דוע ול םיצוחנשמ רתוי תוימואלניבל וכפהיש תולודג
20־מ ךומנ יתנשה ןרוזחמש תורבח2,500־כ םע דואמ רזובמ ילארשיה קט
 ןומהל םידע ונא .רתוי הובג ןהלש רוזחמהש תואמ המכ תמועל ,רלוד ןוילימ
 ,םיפא טראטס תמקה תועצמאב רהמו ףסכ הברהל ינחור ןיינק ךופהל תונויסינ
 איה האצותה .תוימואלניב תורבח לש חותיפ יזכרמב הדובע תועצמאב וא
."קט ייהה לש ג"לתב לודיגה תמילב
 תצעומב רבח וידיקפת ראש ןיב םויכו עבט ל"כנמ רבעשל ,בוקמ לארשי
 ינא" .םישומימה תוינידמ ידגנתמ םע אוה ףא הנמנ ,גני'גמיא ןוויג לש םילהנמה
 ךרובמה ונלש ישונאה ןוהה" .רמוא אוה ,"הזל ודגנתהש םינושארהמ יתייה
 ונחנאש ךכל םימרוג םיריהמה םישומימהו ,יעבט באשמ אוה תומזיו תונשדחב
 ןמז ךרואל םייקל רשפא יא .ךרעה תרשרש לש ךומנ דואמ בלשב ותוא םילצנמ
 תורבח דצל דובעל תוכירצ פא טראטס תורבח .םיפא טראטס לש היישעת קר
."תילבולגה הריזב תורחתהל תלוכיה לש בלה ויהיו ,ןאכ וחתפתיש תולודג
 תילארשיה הלכלכלש בשוח ךא ,ןורקיעכ םיריהמ םישומימל דגנתמ וניא בוקמ
 תורבח הברה שי" .תולודגה תורבחה תא אקווד חפטל רתוי בושח התוללכב
 דדומתהל יוכיס ןהל ןיאו ,םירצומ תחפשמב ביכרמ אוהש רצומ הזיא תורצויש
 תושעל לוכיש ימל רצומה תא וא היגולונכטה תא ורכמי םא אלא ימלועה קושב
 ,תוילארשי תוילבולג תורבח הברה ונל ויהיש דואמ בושח הנידמכ לבא ,תאז
 תעבונ םלועב תורחתהל ונלש אמייק תבה תלוכיה .תולודג וא תוינוניב
."תחמוצש תיתורחת היישעתמ
הלתשמה תנוכש
 םשארבו ,םמצע םיפא טראטסה ישנא ןבומכ םיאצמנ סרתמה לש ינשה דצהמ
 שי לארשי תנידמל :שמשכ רורב תויופידעה רדס ,ידרו לש ותעדל .ידרו יסוי
 ידרו ?תולודג תורבח .ותוא חפטל הילעש רורבו ,וב אנקמ םלועה ראשש סכנ
 תוארקנ קר ןה .ץראב תולודג תורבח שי" :ןאכ תואצמנ רבכ הלא יכ רובס
 תורשע ןאכ שיש םיעדוי היישעתב .לארשי לגוג ,לארשי לטניא- לארשי־והשמ
 וא ,םיבבש תוננכתמש תורבח ללוכ ,לטניא תוליעפ לש הדלות ןהש תורבח
."סרוטקדנוקימס ילעפמל דויצ תורציימ
 וחיטבה חרכהב אל תולודג תוילארשי תורבחש דמלמ ,ידרו רמוא ,רבעה ןויסינ
 לחה" .רמוא אוה ,"דמעמ וקיזחה אל ןהמ תובר" .ןמז ךרואל תיתקוסעת תוביצי
 הרבח האבשכ .ירוקרמב הלכו סרבמוקו טניסלא ךרד ,סקטיאס לגדה תיינואמ
 .תחרובו חומה תא תחקול אל איה ,ןויער םע תילארשי הרבח הנוקו הלודג הרז
 יפסכו ילוהינ עדי האיבמ ,הלש לעפמה תא ןאכ המיקמ איה םירקמ הברהב
."תימואלניב הצפה תלוכיו
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 תונטקה תוימוקמה תורבחה הבש תיקסע הביבס לארשיב הרצונ ,ידרו ירבדל
 ותוא תוכפוהו ותוא תוחקול תולודגה תוימואלניבה תורבחהו ,עדי תוקפסמ
 אוה ,"ץבצבל ול תתלו ןויער תחקלב םיניוצמ םילארשיה ונחנא" .לודג והשמל
 תושקעתה ,תוצרחנ שרודש ןכוסמ דואמ בלש הזו ,הלתשמ ונחנא" .רמוא
 םירבד םע דואמ השק היעב שי תוישונאה תורבחה בורל .הרטמב תוקבדו
 תויתריצי לש דואמ הלודג תוברת ןאכ שי .הזב םיניוצמ ונחנא .םינכוסמ
 ועיגי תולודג תורבחש תויהל הכירצ הפיאשה .םלועב האנקל אשומ תשמשמש
 הז וליאכ םיטיזקאה תא גיצהל ןויסינל דגנתמ ינא .דתי ןאכ ועקתיו ל"וחמ
 תונטקה תא תוחקול תולודגה תורבחה ,םיטיזקא םישועשכ .יטוירטפ אל והשמ
."בוט רתוי והשמ ןהמ תושועו
 רצואה דרשמ ל"כנמ ןנצל שקבמ ידרו לש תגיוסמ יתלבה תובהלתהה תא
 תרושקתה תוכרעמ תינרצי ל"כנמכ ןכ ינפל ןהיכש ,ינש םייח ,רבעשל
 איה תיזכרמה הלאשה ,םישומימהו קט ייהה לע ןוידב" .סיינ תובשחוממה
 יתועמשמ יד זוחא הווהמ תיגולונכטה היישעתהש קשמב" .ינש רמוא ,"ןונימה
 תחא לכלו ,לכהל םוקמ שיש הארנכ ,אוציהמ דואמ יתועמשמו רצותהמ
."ךרע שי תרשרשב תורבחהמ
 יזכרמ תמקה :םיסופד ינשמ דחאב קשמב תולעופ ,ינש ריבסמ ,תורז תורבח
 הלאל המודב ,רוצייו חותיפ יזכרמ תמקהו ;לגוגו טפוסורקימ ושעש יפכ ,חותיפ
 ןושארה הרקמב .תורחאו לטניא ,סלאירטמ דיילפא ,וגידניאHP ומיקהש
 ,הלצא תונשדחה תא תרמושו רכש ץראב םידבועל הריבעמ םאה הרבחה
 תומוקמל גולזל לוכיש ,תקפסמ איהש עדיהמו הקוסעתהמ חיוורמ קשמהו
 ,תועוצקמ לש בחר ןווגמב הקוסעתב אוה קשמל חוורה ,ינשה הרקמב .םירחא
 תופקזנ הרבחה לש תילארשיה הדיחיה תוריכמש ךכבו ,יקסע לוהינו רוציי ללוכ
 תולודגה תורבחה תולעופ הלא תורוצ יתשל ליבקמב .ילארשיה קשמה תבוטל
 ק'צ ,סקודמא ,עבט ןה הלאכ .אלמ ןפואב לארשימ תולהונמש ,תוילארשיה
 לוהינ ,חותיפ ימוחתב םידבוע ץראב תוקיזחמ ןה .סיינו סקונאלמ ,טניופ
.לארשימ תועצבתמ ןהיתוריכמו ,תופסונ תויוליעפו
 דדועמו תידדה הירפה רצוי ,קשמל אירב אוה וללה םיביכרמה לכ לש בוליש"
 לש ןונימה םא איה הלאשה" .ינש רמוא ,"תורבחה ןיב םידבוע לש רבעמ
 תורבח .תונמדזה וא קוש לשכ אוה הרבח תחימצל הפולחכ לארשיב םיטיזקא
 תובר תורשעב םיכומנה םיריחמב לארשיב תורכמנ ןוכיס ןוה תונרק תוכמתנ
 אל ןה .תירבה תוצראב תוליבקמ תורבח לש עצוממה ריחמהמ םיזוחא לש
 שיש רורב .רתוי תויתועמשמ תורבחל ךופהל ןהלש לאיצנטופה תא תוצממ
 הזב שי טלחהב ,םיהובג דואמ םימוכסב םדקומ בלשב תורכמנ ןה םאש תורבח
10־ב לארשיב עצוממה הריכמה ריחמש רחאמ ךא ,םיעיקשמל ילכלכ ןויגיה
 היה םהבש םיבר םירקמ שיש חינמ ינא ,רלוד ןוילימ44 אוה תונורחאה םינשה
 טירסתבו רתוי הובג ריחמב טיזקא תושעלו חומצל לאיצנטופ ורכמנש תורבחל
"הנוש
 תבכש ןובשח לע אובת אל החימצהש רהזיהל שי ,ינש ריהזמ ,הרקמ לכב
 ומכ תורבח רשע דוע הפ ויה םא בוט היהש רורב" .קנזהה תורבח לש סיסבה
 לאיצנטופה .המ ןובשח לע איה הלאשה לבא ,סיינו טניופ ק'צ ,סקונאלמ ,רקשי
 ןובשח לע ינוציק ןפואב עיגמ הז םאו ,לבגומ יתלב אל אוה ןאכ םדאה חוכ לש
."ריחמ שי הזל םג ,פא טראטס תורבח
לוהינ לש הלאש
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 םיברו ,השק תקולחמל דקומ איה תוילארשיה תורבחב לוהינה תוכיא תייגוס
 .תולודג תורבחל ךופהל ןהמ תענומה תיתועמשמ ףגנ ןבאכ התוא םינייצמ
 ןעוט אוהשכ החיכש אל העד ,ןמדלו לייא ,סקונאלמ ל"כנמ גציימ הז אשונב
 ל"כנמ ,רמוא אוה ,השעמל .תורבח תחמצה תוענומש לוהינ תויעב ץראב ןיאש
 ל"כנמ תאבה" :רז ל"כנממ רתוי בוט תחמוצ תילארשי הרבח להנל לוכי ילארשי
 םידבוע םה .הנוש תוברתה יכ ,תוילארשי תורבחב החילצמ אל בורל ל"וחמ
 תורבחה בורש ומכ ,ילארשי ל"כנמ הכירצ תילארשי הרבח .תרחא הרוצב
 אל ,החלצהל םרוג אוה ילארשי ל"כנמ .ינאפי ל"כנמ תוקיסעמ תוינאפיה
 הברהב הז תא האור ינאו ,ןולשיכל ליבוהל לולע רז ל"כנמ אקווד .ןולשיכל
."םירקמ
 רובס ,לדנק ןי'גוי ,הלשממה שאר דרשמב הלכלכל תימואלה הצעומה שאר םג
 ןיא" .םתחימצ תא תבכעמש לוהינ תייעבמ םילבוס םיילארשי םיפא טראטסש
 תא טאמ הזו ,תירבה תוצראב ומכ קט ייה תורבח ולהינש םיבר םילהנמ הפ
 חקול הז" .לדנק רמוא ,"ידיימה חווטב תולודג תורבח חימצהל ונלש תלוכיה
 תויהל איה ןהלש הרטמהש תורבח הפ תומק אלש רמוא אל הז לבא ,ןמז
 וישכעו ןושארה טיזקאה תא ושעש םימזיו םיעיקשמ ידי לע הרוק הז .תולודג
 .םידליל הרידלו אתנכשמל גואדל םיכירצ אל רבכ םה .תונלבס םהל שי
."תויתועמשמ תורבח תונבל איה םהלש הרטמה
 תיתשת חותיפב ןומט ,לדנק רמוא ,תולודג תורבח לש ןתחמצהל חתפמה
 לולכל הכירצ וז תיתשת .תילארשי ראשיהל לודגל הצורש הרבחל רשפאתש
 תרזחה וא םידבוע תרשכה ,חומצל תורבחל רשפאיש ישונא ןוה חותיפ
 םיפסכה ימוחתב תוליעפו תועקשה ןרק ומכ ןומימ יעצמא ,ל"וחמ םילארשי
.תולודג תורבח לש קווישהו
 אשונב הלשממל ץעוי םג שמשמה ,ןוסח יבא ,ת"מתה דרשמב ישארה ןעדמה
 רצואה דרשמ םע תוחומ רועיס לחה הנורחאבש רפסמ ,עדי תוריתע תורבח
 רמוא ,תוקדבנה תופולחה תחא .רתוי תולודג תורבח חימצהל דציכ הלאשב
 תורבח המכ ןיב הלועפ יפותיש דודיעל םיפסונ םילכ לש םחותיפ איה ,ןוסח
 שי" .רתוי הלודג ,תחא הרבח ידכל ןתוא גזמל רשפאיש ןפואב ,םוחת ותואמ
 תובלשמ ויה ולש ,םימוד דואמ םימוחתב ץראב תולעופה תוילארשי תורבח
 תורבח המכ תומייק ,המגודל ,לייבומה םוחתב .תיטירק הסמ תורצוי ויה םיידי
 הלאכ תויונמדזה תוהזל הכירצ תועקשה ןרק .םימוד םימוחתב תוינוניב
 ,תוימואל וד תונרק ומכ ,תילארשי ןרק לע בושחל רשפא .םיגוזימ תושעלו
 הנידמ תוברע תתל וא .תוילארשי תורבח יתש ןיב הלועפ יפותישב עייסתש
."קנבהמ האוולהב הוולמה גוזימ ןומימל
 יצח לע לכתסהל עיצמ ןוסח ,קשמב קנע תורבחב רוסחמה לע תוהתל םוקמב
 טיאודנוקו סקונאלמ ,גני'גמיא ןוויג תמגוד תורבח הב תוארלו ,האלמה סוכה
 ,"םילקמ םירבד המכ רוכזל בושח" .םירלוד ינוילימ תואמב תחא לכ תורכומש
 םיבהוא ונחנא .דואמ הריעצ קט ייהה תיישעתש אוה םהמ דחא" .רמוא אוה
 תונרק רתוי םלועב שי םויה .ןמז חקול תולודג תורבח תונבל לבא ,רהמ ץורל
 ןוילימ100־ב תרכומש הרבח לש שומימ תוחדל תופידעמ םיילכלכ םילוקישמש
 םירגוב םימזי רתוי שי .היתוריכמ תא שלשתש דע תוכחלו ,םינש שולשב רלוד
."רהמ שממל ץחלהמ דירומ הזו ,םישומימ ועציב רבכש
חומצל חוכ שי ימל
 רוניס ןד םע רביחש ,רגניז לואש עיצמ תקולחמה לע רתוי הבחר הביטקפסרפ
 .תילארשיה תומזיה דוק תא חצפל וסינ ובש ,"פא טראטסה תנידמ" רפסה תא
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 תורבח תחמצה וא םדקומ שומימ לע ןוידה םצעש ןעוט רגניז םג ,ידרו ומכ
 הז לש תועמשמה המ ןיבהל ונלחתה אלש הארמ הז" .רקיעה תא ץימחמ
 אוה ,"ילארשיה סכנה והמ םיניבמ אל םישנאשו ,פא טראטס תמוא ונחנאש
 ךכ לכ םיבר םיפא טראטס חימצהל תלוכיה לע לארשיב םיאנקמ םלועב" .רמוא
 ,לארשי ומכ תויהל םיצור םלוכ םאו ,התוא תוקחלו העפותה תא ןיבהל םיסנמו
."םיריהמ םישומימ תועצבמ תורבחהש וליפא ,ארונ ךכ לכ אל הזש הארנכ זא
 ןורתיה ךא ,רגניז שיגדמ ,הנידמל תיקנע תונמדזה איה םיפא טראטסה תחירפ
 ונחנא" .ותוא לצנל ליכשנ אל םא םלעיהלו קחשיהל לולע לארשי לש ידוחייה
 םלועה לכב" .רמוא אוה ,"תואבה םינשה20־10־ב חותפ ראשייש ןמז ןולחב
 םיליבומ הלא ינש םייתניב .לארשיבו ןוקיליסה קמעב ומכ תונשדח ירזגמ וחמצי
 ,ודוהב םג היהי הז בורקה דיתעב .ינמז בצמ הז לבא ,תורבחה רפסמבו לדוגב
 ,ליחתמ רבכ הז .תומוקמ ינימ לכמ אובת תונשדח .ןילרבו ןודנול ,ןיס ,ליזרב
 ןתוא לכב אצמיהל ונילעש איה ,רמוא אוה ,רבדה תועמשמ ."רבגתי הזו
 תונשדחה םא היהי בוט רתוי הברה" .ןהל רוזעלו תונשדח תוחימצמש תונידמ
.ונידעלב הרקי הזש רשאמ ונתא הלועפ ףותישב חמצת תוליבומה תונידמב
רצק אוה חצנה
 רובעלו םיטיזקאה תמגמ תא דדועל קיספהל שיש םינעוטה הלא ?קדוצ ימ זא
 הלא וא ,"ונבנ חצנל" גוסמ ,תולודגו תוססובמ תורבח חימצהל םימזי דדועל
 ךישמהלו ,םלועב ידוחייה ילארשיה יסחיה ןורתיה תא לצנל שיש םינעוטה
?ןתריכמ יותיעל רשק אלל פא טראטס תורבח תמקה דדועל אקווד
 קנע תורבח דוע ילארשיה קשמל תושורד חצנמ תוינוא יצ תונבל ידכ יכ הארנ
 תפוק תא ורישעיו תוינאוצי הגמל וכפהי ,םיסדנהמו חותיפ ישנא תואמ וקיסעיש
 תילארשיה הרבח הגמה ןוזח תמשגהל ךרדב םלואו .םיסממ תוסנכהב הנידמה
 ילארשיה תונורשיכה רגאמ- ןושארה .םיבושח םיגייס המכ רוכזל ונילע ,האבה
 הדובע חוכ לע תונעשנ אלא ןיאמ שי תורצונ אל קנע תורבחו ,לבגומ יתלב וניא
 ךוניחב העקשהה ףקיהמו הייסולכואה לדוגמ םירזגנה ,םיימוקמ םיבאשמו
 חותיפו רקחמ ישנא תקוסעת ןיב ןידע ןוזיא לע רומשל שי ןכל .יגולונכט
 העיגפמ דואמ רהזיהלו ,פא טראטסה תורבחב םתקסעה ןיבל הלא תורבחב
 תילבולג קט ייה תרבח .לארשיל פא טראטסה תורבח תוקינעמש יסחיה ןורתיב
.ןהמ תחאמ הארנכ חמצת ןאכ חמצתש הלודג
 ןסיסבש תולודג תורבח ןיב הנחבאה לע שדחמ בושחל שי- ינשה גייסה
 תידיימה הרומתה .תוימוקמ תוחולש ןאכ תוליעפמש תורז תורבח ןיבל לארשיב
 תבחרנ תימוקמה ןתוליעפ יכ ,רתוי הלודג םנמא תוילארשי תורבחמ קשמל
 תוליעפ קר ןאכ תועצבמ תורזה תורבחהמ קלח וליאו ,סמ רתוי הבינמו רתוי
 ןהלש םילארשיה םיחתפמה תא תוקיסעמ תורזה תורבחה ,תאז םע .חותיפ
 לוהינ לש תומדקתמ תולוכי ןתא תואיבמו ,ימלועה קושה לש תינחה דוחב
.קשמב תורסחש קווישו
 לש הירוביג דצלש םנמא יואר .ליזנ חנומ אוה "חצנ"ש םג רוכזנ הבה ,ףוסבל
 םג םוקמ הנפנ ,טיזקאל םירחשמה םיטסיפא טראטסה ,תילארשיה הלכלכה
 תורבח םיחימצמו ,הרופאו השק הדובעב םצרממ םיעיקשמה םיצורח םימזיל
 רבד תמאב ןיאש רוכזל ונילע ,תאז םע .ןמוחתב קוש תוליבומ תויהל תוכפוהש
 ילארשיה קשמהש חיטבהל תמאב לוכי אל שיאשו ,חצנל ונבנש תורבח הזכ
 החכוהה יכ הארנ .קנע תורבח שמח דוע וב ומוקי קר םא הלחנו החונמל עיגי
 הרבח– היקונ לש תיחכונה התקוצמ :דנלניפב םויכ תאצמנ ךכל רתויב הבוטה
 תיקנע לש התיילעל םילחיימה הלא רובע ףסכנ לדומ השמיש םינש ךשמבש
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 דבאל הלוכי חצנל התנבנ וליאכ תיארנש הרבח הגמ םגש הדיעמ– תימוקמ
 קושב תורחתל יוארכ המצע ןיכת אל םא התוביצי תא תורופס םינש ךותב
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